REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I KUNSTFORENINGEN.
Generalforsamlingen holdes 2. februar 2017 kl. 18.30 i kantinen på Rådhuset,
Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. (indgang via receptionen)
Kl. 16:00 – Fernisering. Katja Bybjerg udstiller. Se mere: http://katjabjergby.dk/?page_id=415
Fra kl. 17:00 kan kunstværkerne til udlodning beses. Link
Kl. 17:30 Kunstforeningen er vært med et let traktement tillige med et glas vin, øl eller vand. Et
jazzorkester vil underholde i tidsrummet fra kl. 17:00 – 18:30
Bestyrelsen: Hanne Orup, formand, (på valg - genopstiller), Helle Mortensen, (på valg - genopstiller), Lene Correll, (på valg - genopstiller), Annette Hvidberg, (ikke på valg), Bent MunK, kasserer, (ikke på valg), Anette Sejersen, (ikke på valg), Maja Marie-Louise Pacholski, (ikke på
valg), Anne Ørskov Hansen, (på valg – genopstiller ikke) Marie Berthelsen, (på valg – genopstiller ikke) og– suppleant i bestyrelsen er Karin Staubæk Poulsen, (ikke på valg) og Judith Hede
(på valg – genopstiller ikke).
Der søges kandidater til bestyrelsen – se vedlagte opfordring.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 7
1.

Valg af ordstyrer
Bent Munk blev valgt. Generalforsamling er lovlig valgt.

2.

Valg af referent
Lene Correll blev valgt.

3.

Aflæggelse af beretning om foreningens virke det forløbne år
Formand, Hanne Orup, fremlagde beretningen, som indeholdt følgende områder:
-

Antal for medlemssammensætning
Arbejdsgruppernes fordeling af årets opgaver (udstilling, tur og depot)
Opfordring til at deltage i ferniseringerne
Gennemgang af ture i 2016
Farvel til tre bestyrelsesmedlemmer
Kommende års ture (februar, marts og sommertur)

Beretning til Roskilde Kommunes Kunstforenings generalforsamling 2017
Velkommen til generalforsamling. Det er dejligt at se, at der altid møder så mange aktive
medlemmer op til vores generalforsamling – og det har selvfølgelig ikke noget at gøre med, at
vi udlodder de værker, som vi har købt ifm. udstillinger på rådhuset .
Lige nu er vi 156 medlemmer, hvoraf 32 er pensionister og efterlønnere. En fin fordeling.
Vi har igen haft et travlt, spændende og meget inspirerende år i Kunstforeningen.
Men vi er gode til i bestyrelsen at fordele opgaverne ud på arbejdsgrupperne og derved opnå, at
ingen føler sig overbebyrdet.
F.eks. har vi udstillingsgruppen, som har bestået af Anne Ørskov, Annette Hvidberg, Anette
Sejersen, Marie Berthelsen, Karin Stoubæk Poulsen og Judith Hede – de har gjort et vældig fint
arbejde med at finde nogle meget forskellige kunstnere, så hver udstilling har været en ny oplevelse.
Når vi begynder på en ny udstilling, er der altid fernisering, hvor vi hver gang inviterer kunstneren til at komme og fortælle om sine værker. Det syntes jeg er vældig spændende, og det får
mig ofte til at se på billederne på en ny måde. Den oplevelse vil jeg gerne anbefale til jer, og
jeg vil hermed opfordre jer til at lægge vejen forbi, når vi inviterer til fernisering.

I 2016 havde vi udstilling af følgende kunstnere: Josephine Ernst, Johanne
Foss, Søren Tim Nordbo og Mogens Pøhlsgaard.
Kunstforeningen har købt kunst af alle disse kunstnere, som udloddes lidt senere.
Hen over sommeren udstiller vi kunst fra vores depot.
En stor tak til udstillingsgruppen, som gør det lidt mere spændende at komme på rådhuset 
Så har vi depotgruppen, Maja Pacholski, Helle Mortensen og Annette Hvidberg, som sørger
for, at depotet er opdateret og brugbart for de mange lånere af kunst. Jeg følger tit nogle kolleger ned til depotet, så de kan se på udvalget og vælge noget kunst til deres vægge. Det er en
fin ordning, hvor alle administrative medarbejdere i kommunen har muligheden for at låne/bytte
kunst.
F.eks. var der i efterårsferien en større omrokering på rådhuset, som gjorde, at mange skulle
skifte kontor. Derfor var der mange, som afleverede kunst, som de ikke længere kunne få plads
til, men som nogle andre i fremtiden kan få glæde af.
Vores depot har også udlånt et billede udført af L.A. Ring til Ordrupgaard, som har en udstilling om L.A. Ring – Mellem lys og mørke – udstillingen er der lige nu, og vi har også arrangeret
en tur dertil den 8. februar kl. 17. (Gamle huse ved Sct. Jørgensbjerg Kirke)
Også en kæmpe tak til depotgruppen, som har fået registreret så meget kunst og sat det i system i depotet.
Så har vi turgruppen , Lene Correll, Maja Pacholski og jeg , som sørger for, at vi alle kommer
ud og får luft under vingerne og ser på kunst, som vi måske ikke selv lige ville have fået set.
Gruppen prøver at gøre det så alsidigt som muligt og noget tyder på, at det lykkes meget godt,
fordi der er venteliste på mange af de planlagte ture.
Vi har været vidt omkring på vores ture med Kunstforeningen. Startede i januar med at tage til
Kastrupgaard, hvor vi bl.a. så John Körner, derefter besøgte vi Willumsens Museum, efterfølgende var vi til 25 års jubilæums udstilling på Museet for Samtidskunst. Så var vi i Bredgade,
hvor vi hørte og så noget om Danske Kunsthåndværkere og bagefter til fernisering på et Galleri
lige overfor, hvor Daniel Goldenberg udstillede de mest fantastiske malerier, som lignede fotografier.
Vores sommerudflugt gik til Søfartsmuseet i Helsingør – en helt fantastisk åbenbaring af et museum, gemt i en tørdok på havnen. Selve arkitekturen var helt genialt udtænkt af BIG, men
også indretningen af selve museet var meget spændende. God frokost – rigtig god tur.
I august besøgte vi det nye rockmuseum i Roskilde Ragnarock. Vi fik en fin indføring i rockens
start og fans og tøj og alt muligt andet – et sted jeg fik lyst til at besøge igen.
I september var vi på Louisiana – det er jo altid et fantastisk sted at besøge med masser af
forskelligt kunst, bl.a. var der udstilling af en tysk kunstner Daniel Richter, som med sine billeder, illustrerede flygtningeproblematikken på en meget hjerteskærende måde.
I oktober gik turen til KØS i Køge, hvor vi fik en omvisning af Bjørn Nørgaards skitsesamling til
Gobelinerne. Fantastisk måde at fortælle Danmarks- og verdenshistorie på.
I november tog vi til København og besøgte Davids Samling. Et sted som oser af rigdom – en
helt fantastisk samling af Islamisk kunst – som er anerkendt i hele verden.
Også en tak for godt samarbejde i turgruppen.
Desværre er der 3 bestyrelsesmedlemmer, som nu stopper –
Vil I komme herop: Anne Ørskov, Marie Berthelsen og Judith Hede – en særlig tak for til jer for
det fine arbejde, I har leveret i bestyrelsen. Skal vi ikke give dem et velfortjent klap.
Vores første tur i 2017 var starten på en tradition – hvor vi holder nytårskur på Ros Galleri. Ser
det nye kunst og hører lidt om planerne for Galleriet i 2017. Vi får et glas vin og ønsker hinanden et godt spændende nyt år, hvor vi skal ud og besøge nye steder. Det vil jeg også gøre her –
skål og fortsat god aften.
Min kollega vil fortælle om vores planer i første halvdel af året incl. sommer turen. Vi har ikke
lagt os fast på datoer endnu, men vi arrangerer altid ture en tirsdag eller onsdag eftermiddag –
og en gang pr. måned undtagen december og juli.
Beretning blev enstemmigt godkendt.
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet for 2016 blev godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag - modtaget senest den 24. januar 2017
Der er kommet et forslag, som Hanne Orup, orienterede om. Det foreslås, at turene skifter
mellem alle ugens fem dage.
Bestyrelsen anbefaler, at man stemmer imod. Bestyrelsen begrunder sin anbefaling, idet

museer har lukket om mandagen, torsdag er lang arbejdsdag på Rådhuset,
fredag vurderes til ikke at være særlig egnet i forhold til at folk ofte har andre
planer. Bestyrelsen forsøger at skifte mellem tirsdage og onsdage, når der arrangeres ture. Om onsdagen er der ofte længere åbent på museer, hvorfor det også er billigere at betale for en omvisning. Tre stemte imod bestyrelsens anbefaling. Forslaget blev
afvist.
6.

Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Der er sket ændringer i budget 2017, idet budgettet til arrangementer øges til 25.000 kr.
Bestyrelsen har ikke ønske om en forøget kontingenssats.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen og revisorsuppleant.
Der var først en præsentation af bestyrelsen.
-

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Hanne Orup blev genvalgt
Helle Mortensen blev genvalgt
Lene Correll blev genvalgt
Merete Hjort blev valgt
Regina Laursen blev valgt

-

Valg af en bestyrelsessuppleant for 2 år
Marie Bertelsen er valgt

-

Valg af revisorsuppleant for 2 år
Lene Merethe Jensen er valgt

8.

Eventuelt

Der var ingen kommentarer under eventuelt.
Bent Munk, dirigent 02.02. 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Efter generalforsamlingen er der lodtrækning - jævnfør nedenstående.
Bortlodning af kunst, jf. § 12: "De af bestyrelsen indkøbte kunstgenstande bortloddes blandt
medlemmerne på den årlige generalforsamling.
De fremmødte medlemmer samt medlemmer, der har udstedt en fuldmagt, deltager med 1 lod i
lodtrækningen – under forudsætning af, at de har betalt kontingent for hele regnskabsåret.
Højst ¼ af de udtrukne vindere må dog være på fuldmagt, og udtrukne vindere på fuldmagt
vælger til sidst, i den rækkefølge de er udtrukket.
Fuldmagterne afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse (brev eller e-mail,
ikke SMS), og før lodtrækningen begynder, meddeler formanden antallet af vindere, der må
være på fuldmagt. Udtrækkes der flere vindere på fuldmagt end dette antal, annulleres dette
nummer/disse numre, og der trækkes et nyt, indtil det er en tilstedeværende, der udtrækkes.”

Lodtrækningen foregår på følgende måde: Hver deltager i generalforsamlingen
bliver afkrydset ved generalforsamlingens start og modtager 1 lodtrækningsnummer. Fuldmagthavere modtager 1 lodtrækningsnummer pr. fuldmagt.
Det første nummer, som bliver trukket har frit valg blandt de indkøbte kunstværker, som er
med i lodtrækningen. Andet nummer, som bliver trukket har frit valg til de resterende indkøbte
kunstværker. VÆR DOG OPMÆRKSOM PÅ BESTEMMELSEN OM VINDERE VED FULDMAGT

